
1. TUKI OHJAAJALLE 4. MATERIAALIT 

2. TUKI SEURALLE 
5. KEHITTÄMINEN 

3. KOULUTUKSET 

6. VIESTINTÄ JA EDUNVALVONTA 

Tuemme ohjaajia työssään 
• Tarjoamme osaltamme ohjaajille perehdytystä webinaarien 

ja tapahtumien avulla. 
• Järjestämme ohjaajien olohuoneita verkossa ja tapahtumien 

yhteydessä. 
• Neuvomme ja autamme ohjaajia harrastustoimintaan liitty-

vissä kysymyksissä ja muissa asioissa seurakäynneillä, puhe-
limitse, sähköpostein ja sähköisillä alustoilla.  

• Julkaisemme ohjaajakirjettä sekä ohjaajille ajankohtaista tie-
toa Nuorisoseuralehdessä ja uutiskirjeissä. Tilaa ohjaajakirje 
harrastustoiminta@nuorisoseurat.fi. 

• Ylläpidämme NS-ohjaajat Facebook-sivua
         facebook.com/groups/nsohjaajat. 

Mahdollistamme seuran
harrastustoiminnan järjestämisen 
• Tuemme seuraa käynnistämään ja ylläpitämään harrastus-

toimintaa ohjaajakoulutuksin ja erilaisin materiaalein sekä 
olemme apuna avustushakemusten teossa. 

• Tuemme seuroja paikallisten tapahtumien ja leirien järjestä-
misessä, kuten Luova lava -toiminnan järjestämisessä.  

• Nuorisoseurat järjestävät vuosittain harrastustoimintaa tu-
kevia alueellisia ja valtakunnallisia tapahtumia, kuten Nuori 
Kulttuuri -tapahtumat, Ramppikuume ja Kalenat.  

• Teemme näkyväksi paikallistasolla tapahtuvaa vapaaehtois-
toimintaa, kuten tapahtumia ja muita talkoita. 

• Tuemme ja neuvomme nuorisoseuroja harrastustoimintaan 
ja esimerkiksi työnantajana toimimiseen liittyvissä kysymyk-
sissä ja muissa asioissa seurakäynneillä, puhelimitse, sähkö-
postein ja sähköisillä alustoilla. 

         nuorisoseurat.fi/jasenseuroille/tyokalupakki 

Järjestämme toimintaa tukevia koulutuksia 
• Järjestämme harrastustoimintaa tukevaa koulutusta, kuten 

Knoppi -perusohjaajakoulutusta, Tempoa Tenaviin -koulutus-
ta sekä Luova lava -toimintaan liittyvää koulutusta. 

• Järjestämme alueellisia ja valtakunnallisia virikekoulutuksia 
ja ohjaajien päiviä. 

• Autamme seuroja käyttämään Opintokeskus Kansalaisfooru-
min. palveluita koulutusten järjestämiseen. 

• Kehitämme, ylläpidämme ja myönnämme osaamismerkkejä, 
joilla tunnistetaan, tunnustetaan ja kehitetään toiminnan eri 
aloilla hankittua osaamista harrastus- ja vapaaehtoistoimin-
nassa. 

Tuotamme harrastustoimintaa
tukevia materiaaleja 
• Ylläpidämme ja tuotamme uutta materiaalia kotisivujen työ-

kalupakkiin nuorisoseurat.fi/jasenseuroille/tyokalupakki. 
• Lainaamme välineistöä harrastustoimintaan sekä toiminnan 

esittelyyn esimerkiksi messuille. 
• Välitämme ja tuotamme ohjaajille harrastustoiminnan to-

teuttamiseen liittyvää materiaalia, kuten kausisuunnitelmia, 
tehtäviä, toimintapisteitä ja tehtävärasteja. 

• Välitämme ja tuotamme Nuorisoseurojen luottamushenki-
löille oppaita työnantajajana toimimiseen ja toiminnan jär-
jestämiseen. 

Luomme jotain uutta ja
ylläpidämme vanhaa 
• Toteutamme harrastustoiminnan hankkeita ja tuemme seu-

roja omien hankkeiden hakemisessa.  
• Huolehdimme nuorisoseuratoiminnan harrastustoiminnan 

vaikuttavuuden mittaamisesta, arvioinnista ja esiintuomises-
ta. Tilastoimme toimintaa. 

• Ylläpidämme ja kehitämme tuotemerkkejä, kuten Luova lava 
-toiminta ja Tempoa tenaviin. 

Harrastustoiminnalla on hyvät
mahdollisuudet Suomessa 
• Huolehdimme Nuorisoseurojen harrastustoiminnan edun-

valvonnasta eri sidosryhmissä, kuten harrastamisen verkos-
to ja varhaisnuorisojärjestöjen verkosto. 

• Teemme oppilaitosyhteistyötä mahdollistaen harjoittelupai-
kat ja opinnäytetyöyhteistyön. 

• Kehitämme nuorisoseurojen harrastustoiminnan vaikutta-
vuuden mittaamista, arviointia ja esiintuomista.  

• Teemme kaikilla tasoilla töitä nuorisoseurojen näkyvyyden ja 
tunnettuuden lisäämiseksi. 

Huom!
Tanssin ja teatterinjäsenpalveluja ja tukea paikallis-seuroille tarjoavat Tanssin jatapahtumien osaamiskeskus ja Teatterin ja kulttuurisen nuorisotyön osaamiskeskus. 

Ota yhteyttä! harrastustoiminta@nuorisoseurat.fi

Harrastustoiminnan 
palvelulupaus


